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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de desembre de 2012, aprovà la Llei d'ordenació
urbanística de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
LLEI D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE LA

UNIVERSITAT  DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Universitat de les Illes Balears (UIB) és una institució de
dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i
patrimoni propis, que exerceix les competències que
expressament li atribueix la legislació vigent. Exercita els drets
reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic
de l’educació superior mitjançant la recerca, la docència i
l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de
la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats
(LOU).  

El nucli principal d’aquesta institució se situa al campus de
la UIB, ubicat a la carretera de Valldemossa, i el seu àmbit està
delimitat pel Pla General d’Ordenació Urbana vigent de Palma.
Es tracta d’una àrea classificada com a sòl rústic i qualificada
com a sistema general d’equipament docent públic. 

La seva ordenació es va dur a terme a través d’un pla
especial aprovat definitivament el 30 d’abril de 1987 (BOCAIB
núm. 69, de 02/06/87). Aquest pla va ser objecte d’un intent de
modificació el 2002, que va ser aprovat inicialment el 9 d’abril
de 2003 i que es va tornar a aprovar inicialment el passat 20 de
juny de 2012 per adaptar-se al Pla Territorial de Mallorca. 

Malgrat l’evident demora en la innovació del seu
planejament, en aquests moments, la UIB necessita la ràpida
tramitació de la modificació del pla especial per poder posar en
marxa diferents iniciatives al campus, com ara la dotació de
nous serveis necessaris o la construcció de nous edificis
docents, com ara el Centre d’Estudis de Postgrau, que acollirà
l’Escola de Doctorat de la UIB, i l’edifici Interdepartamental II,
per als ensenyaments de grau d’infermeria, fisioteràpia i
psicologia.

Precisament, l’objecte d’aquesta llei és el de fixar una
normativa específica per tal de facilitar una ordenació adequada
en aquest àmbit i amb l’agilitat suficient per poder donar una
resposta ràpida a les exigències que es plantegin i que
requereixin la seva innovació. Es fixa també un règim transitori
per tal de facilitar la implantació de noves edificacions a partir
dels paràmetres de la llei i de l’actual pla especial. 

El caràcter clarament suprainsular d’aquesta institució
justifica que sigui el Govern de les Illes Balears qui aprovi
aquesta ordenació, tot això sens perjudici de la participació de
l’Ajuntament de Palma i del consell insular, mitjançant
l’emissió d’un informe preceptiu. 

Finalment, s’autoritza l’edificació immediata, des de la
mateixa llei, de l’edifici Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB,
la urgència i la necessitat del qual han estat posades de manifest
per la Universitat.

Tot això possibilitarà l’execució d’iniciatives que suposaran
inversions importants per a la universitat pública i que tindran
efectes positius en la nostra comunitat autònoma. 

Article 1
Àmbit

La totalitat de l’àmbit del campus de la Universitat de les
Illes Balears té la qualificació de sistema general docent en sòl
rústic i la seva edificabilitat global serà la necessària per a la
concreció adequada de les seves necessitats funcionals. 

Article 2
Ordenació 

Aquest sistema general està ordenat mitjançant un pla
especial, que defineix els grans àmbits de l’ordenació i les
alteracions, com també els instruments per al seu
desenvolupament i execució. El pla ha de comptar també amb
un programa de qualitat ambiental i eficiència energètica
valorable, basat en els principis d’ecocampus.

Aquests instruments seran formulats per la UIB i seran
tramitats per la conselleria competent en matèria d’educació, la
qual, de forma prèvia a elevar al Consell de Govern la proposta
perquè l’aprovi definitivament, la sotmetrà a un període
d’informació pública no inferior a trenta dies i demanarà sengles
informes al consell insular i a l’ajuntament. 
 

En tot cas, la formulació, la revisió o la modificació del pla
especial se sotmetrà al tràmit ambiental que pertoqui d’acord
amb la legislació vigent.

Article 3
Paràmetres

Amb caràcter general, la tipologia de les edificacions serà
aïllada i les condicions i els paràmetres d’aplicació a aquestes,
els necessaris en funció de les característiques i necessitats de
l’ús a què es destinin, i la seva altura no pot superar la de PB+3
i 18 metres.

Article 4
Noves edificacions

Les actuacions de nova edificació seran promogudes per la
UIB, la qual, amb l’informe previ de la conselleria competent en
matèria d’educació, trametrà el projecte corresponent a
l’Ajuntament de Palma perquè, un cop verificat que les obres i
activitats s’ajusten al que estableix aquesta llei i al pla especial,
s’atorguin les llicències corresponents d’obres i activitats.
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Les noves edificacions han de complir amb la legislació
vigent en matèria de sostenibilitat energètica d’acord amb el
Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el
procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis
de nova construcció. 

Disposició addicional
Centre d’Estudis de Postgrau

S’autoritza, pel ministeri de la llei, la construcció de l’edifici
Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB, les característiques del
qual es concreten en l’annex, que guardarà una reculada
respecte del carrer de Mallorca del campus, idèntica a la de
l’edifici Beatriu de Pinós.

Les característiques urbanístiques d’aquest edifici restaran
legalment incorporades al planejament vigent com edifici
adequat amb determinacions urbanístiques que es correspondran
amb la seva volumetria específica.

Disposició transitòria primera
Adaptació del planejament vigent

1. En el termini d’un any a comptar des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, la UIB iniciarà els tràmits per a l’adaptació a
aquesta llei del pla especial aprovat definitivament el 30 d’abril
de 1987.

2. Fins a l’aprovació definitiva de la modificació del pla
especial a què es refereix el paràgraf anterior, aquest mantindrà
la seva vigència, si bé queden sense efecte els paràmetres
d’aprofitament, reculada i ocupació definits per les diferents
zones, i hi és d’aplicació directa el que assenyala l’article 3
anterior.

Disposició transitòria segona
Planejament en tramitació

Les tramitacions de les modificacions del pla especial de 30
d’abril de 1987 que, a l’entrada en vigor d’aquesta llei, hagin
superat el tràmit d’aprovació inicial, podran continuar la seva
tramitació de conformitat amb la normativa que els era
d’aplicació. En tot cas, al nou planejament així aprovat li serà
d’aplicació el que preveu aquesta llei.

Disposició final única 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 11 de desembre de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Per veure els plànols que acompanyen la llei 
feu clic aquí

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/8/bopibs/PLUIBPlanols.pdf
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm.
8267/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a decret de mínims.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, Rafael Àngel
Bosch i Sans.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Antoni Alorda i
Rafael Àngel Bosch.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10295/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a principis dels pressuposts
tramesos pel Govern. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de
2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10304/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou contracte de telefonia
mòbil. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10299/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
protecció i cura dels espais natural i les finques públiques.
(BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10292/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nova llei d'educació. (BOPIB
núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10297/12,
de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa
a serveis afectats de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10306/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conferència sectorial sobre
l'avantprojecte de LOMCE. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre
de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10308/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acords amb els empleats públic
en relació amb les baixes per malaltia. (BOPIB núm. 76, de 7 de
desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10294/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a finca pública de Son Real.
(BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10293/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a suport a les persones amb
discapacitat. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10307/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inserció dels colAlectius
vulnerables. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10302/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a consorci de borsa de places.
(BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10309/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe sobre transparència de
l'ONG Transparència Internacional. (BOPIB núm. 76, de 7 de
desembre de 2012).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10310/12,
de l'Hble. Sra. Diputada maría Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs d'extracció de
biomassa vegetal a Menorca. (BOPIB núm. 76, de 7 de
desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10291/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aprofitament de l'atenció
sanitària. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10303/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a corredor ferroviari de la
Mediterrània. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10305/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convocatòries de cursos de
formació del SOIB. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de
2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10311/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre dèficit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 76, de
7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10300/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
defensa de la llengua i les competències educatives. (BOPIB
núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 10296/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a drets i llibertats de la
ciutadania. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, rebutjà l'Esmena a la totalitat RGE núm.
8063/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, al Projecte de llei RGE núm 7585/12, pel qual se
suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu
funcionament (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de desembre de 2012, rebutjà l'Esmena a la totalitat RGE núm.
8415/12, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei
RGE núm 7585/12, pel qual se suspenen la vigència de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears i el seu funcionament (BOPIB núm. 67, d'11
d'octubre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Procediment de tramitació directa i en lectura única al

Projecte de llei RGE núm. 8410/12, d'ordenació urbanística de
la Universitat de les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de desembre de 2012, aprovà per assentiment amb el vot
favorable de més de les tres cinquenes parts dels membres de la
cambra, que el Projecte de llei esmentat -publicat al BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012- es tramitàs pel
procediment de tramitació directa i en lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Elecció del càrrec de presidenta del Parlament de les Illes

Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de desembre de 2012, procedí a l'elecció de presidenta del
Parlament de les Illes Balears, d'acord amb l'establert als articles
37, 38 i 40 del Reglament de la cambra, i en resultà elegida per
35 vots a favor i 24 en blanc la Molt Hble. Sra. Margalida
Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre de 2012.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10562/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a pressió urbanística. (Mesa de 18
de desembre de 2012).
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RGE núm. 10563/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contrarestar l'impacte dels retalls. (Mesa de 18 de desembre de
2012).

RGE núm. 10564/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
imposts. (Mesa de 18 de desembre de 2012).

RGE núm. 10565/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a alteració de les condicions urbanístiques del PTM.
(Mesa de 18 de desembre de 2012).

RGE núm. 10566/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retallades a la ciutadania. (Mesa de 18 de desembre
de 2012).

RGE núm. 10567/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallades
als empleats públics. (Mesa de 18 de desembre de 2012).

RGE núm. 10568/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a qualitat
d'informació a IB3. (Mesa de 18 de desembre de 2012).

RGE núm. 10569/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a descompte de residents en el transport marítim. (Mesa de 18
de desembre de 2012).

RGE núm. 10570/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conferència sectorial d'educació. (Mesa de 18 de desembre de
2012).

RGE núm. 10571/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo
i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subhasta
pública de patrimoni. (Mesa de 18 de desembre de 2012).

RGE núm. 10572/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reestructuració de personal de l'IBANAT. (Mesa de
18 de desembre de 2012).

RGE núm. 10573/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla d'acció de turisme per al 2013. (Mesa de 18 de desembre
de 2012).

RGE núm. 10574/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acció humanitària per palAliar la crisi del Sahel. (Mesa de 18
de desembre de 2012).

RGE núm. 10575/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Consell Agrari Interinsular. (Mesa de 18 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10576/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autoconsum d'energia elèctrica. (Mesa de 18 de desembre de
2012).

RGE núm. 10577/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jornades tècniques sobre recomanacions en espectacles de
grans aforaments. (Mesa de 18 de desembre de 2012).

RGE núm. 10578/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
auditoria tècnica de recursos humans. (Mesa de 18 de
desembre de 2012).

Palma, a 18 de desembre de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de

president:
Pere Palau i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pressió urbanística

Creu el president del Govern de les Illes Balears que la
sortida de la crisi passa per la pressió urbanística sobre el sòl
rústic?

Palma, a 18 de desembre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Contrarestar l'impacte dels retalls

Amb quines mesures preveu el Govern de les Illes
contrarestar l'impacte del retall en subsidis i prestacions del
Govern de l'Estat a les nostres illes per al 2013?

Palma, a 12 de desembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Nous imposts

Sr. Vicepresident econòmic, creu que els nous imposts
afavoriran la recuperació econòmica?

Palma, a 14 de desembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Alteració de les condicions urbanístiques del PTM

Què pensa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori de les informacions aparegudes en premsa sobre
l'alteració de les condicions urbanístiques del Pla territorial de
Mallorca?

Palma, a 17 de desembre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Retallades a la ciutadania

Sr. President, com pot justificar les retallades a la ciutadania
quan vostè no fa la seva feina de reclamar les inversions que ens
corresponen al Govern d'Espanya?

Palma, a 17 de desembre de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Retallades als empleats públics

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, creu justes les
retallades que estan patint els empleats públics?

Palma, a 18 de desembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Qualitat d'informació a IB3

Com pensen mantenir la qualitat i la cobertura de la
informació d'IB3 Televisió i Ràdio després de l'ERO que afecta
els serveis informatius?

Palma, a 18 de desembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Descompte de residents en el transport marítim

Quines mesures adopta el Govern de les Illes Balears en
relació amb el descompte de residents en el transport marítim?

Palma, a 19 de desembre de 2012.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Conferència sectorial d'educació

Quina valoració fa el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats de la conferència sectorial celebrada aquesta
setmana?

Palma, a 17 de desembre de 2012.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Subhasta pública de patrimoni

Quina opinió mereix al conseller d'Administracions
Públiques el resultat obtingut en la primera subhasta pública de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 17 de desembre de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Reestructuració de personal de l'IBANAT

Com afectarà a la política forestal del Govern la
reestructuració de personal de l'IBANAT?

Palma, a 17 de desembre de 2012.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pla d'acció de turisme per al 2013

Pot explicar el Sr. Conseller de Turisme en què consisteix el
Pla d'acció de turisme per al 2013 que va presentar el passat
dilluns?

Palma, a 17 de desembre de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Acció humanitària per palAliar la crisi del Sahel

En què consisteix l'acció humanitària duta a terme pel
Govern per tal de palAliar la situació provocada per la crisi del
Sahel?

Palma, a 17 de desembre de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Consell Agrari Interinsular

Quines han estat les conclusions de la darrera reunió
celebrada pel Consell Agrari Interinsular el passat dia 13 de
desembre?

Palma, a 17 de desembre de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Autoconsum d'energia elèctrica

Quines mesures ha duit a terme la Vicepresidència
Econòmica per facilitar l'autoconsum d'energia elèctrica?

Palma, a 18 de desembre de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Jornades tècniques sobre recomanacions en espectacles de grans
aforaments

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de les Jornades tècniques sobre recomanacions en espectacles
amb gran capacitat de gent?

Palma, a 18 de desembre de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Auditoria tècnica de recursos humans

Com valora el conseller d'Administracions Públiques la
primera auditoria tècnica de recursos humans?

Palma, a 17 de desembre de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 7302/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a enginyers
forestals en actiu. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Quants d'enginyers forestals estaven en actiu el mes de
setembre de 2012 i quants el maig de 2011?

A la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic es mantenen en actiu en el mes de setembre de
2012 tots els tècnics forestals que hi estaven en maig de 2011

excepte els tres tècnics que en agost de 2012 compliren el
màxim reglamentari de tres anys de contractació com a
funcionaris interins per programa.

Palma, 25 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 7303/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a recursos en
matèria forestal. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Quina ha estat la variació dels recursos materials i humans
propis, efectius (en actiu), entre el mes de maig de 2011 i el
mes de setembre de 2012 (avions, helicòpters, brigades,
enginyers forestals tècnics i superiors, agents de medi
ambient)?

No hi hagut cap variació dels recursos materials i humans,
propis, efectius (en actiu), entre el mes de maig de 2011 i el mes
de setembre de 2012 (avions, helicòpters, brigades, enginyers
forestals tècnics i superiors, agents de medi ambient).

Palma, 25 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 7626/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a parc temàtic
Terra Santa. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

El Sr. Batle d’Inca ha condicionat el seu suport a un parc
temàtic a la ciutat al fet que els llocs de treball que s’hi creïn
siguin per a ciutadans de la ciutat, considera el Govern que
aquesta condició podria establir-se com a prescripció en
l’autorització del parc temàtic?

El principal objectiu de l’agenda política d’aquest govern és
la dinamització de l’economia productiva i la reducció de l’atur.
En aquest sentit, la captació de projectes d’inversió tractors de
l’activitat econòmica adquireixen una gran rellevància.

En aquest context, s’emmarquen les declaracions realitzades
pel batle d’Inca respecte del projecte i el seu possible impacte
sobre l’economia local del municipi d’Inca.

Palma, 25 d'octubre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7715/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contracte de
serveis per al seguiment de notícies (I). (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

Quina empresa ha estat l’adjudicatària del contracte dels
serveis per al seguiment de les notícies del Govern de les Illes
Balears?

L’empresa adjudicatària del contracte dels serveis per al
seguiment de les notícies del Govern de les Illes Balears ha estat
Mallorca Press SL.

Palma,14 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7716/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contracte de
serveis per al seguiment de notícies (II). (BOPIB núm. 68, de
19 d'octubre de 2012).

Per quina quantitat s’ha adjudicat el contracte dels serveis
per al seguiment de les notícies del Govern de les Illes
Balears?

El contracte dels serveis per al seguiment de les notícies del
Govern de les Illes Balears s’ha adjudicat per 100.844,00 i més
l’IVA corresponent.

Palma,14 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7753/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a propagació de
Paysandisia archon. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Quines mesures ha impulsat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per lluitar contra la propagació del
paràsit denominat Paysandisia archon?

Paysandisia archon és una de les plagues que afecta les
palmàcies que s'ha establert a la zona mediterrània. En general
no provoca la mort tan ràpida dels exemplars afectats com
Rhynchophours ferrugineus (Olivier 1790).

Deixant a part les actuacions que en matèria de sanitat
forestal la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic manté sobre espais naturals, les
mesures en l'àmbit de protecció dels cultius i enjardinaments
preses per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant l'any 2012, aquestes s'engloben dins el pla per
a l'eradicació del becut vermell:

1. Donar assessorament a les persones que ho solAliciten per
telèfon o presencialment.

2. Mantenir un punt d'informació permanent sobre les
novetats que es vagin produint en l'evolució a la pàgina web de
sanitat vegetal de la conselleria.

3. Diagnosticar in situ les palmeres presumptament
afectades i assessorar als propietaris sobre les accions a seguir.

4. Dur a terme xerrades de divulgació de mesures per
combatre la plaga, destinades a professionals de la jardineria i
a públic en general.

5. Dur a terme control oficial documental i de l'estat
fitosanitari de les palmeres de manera preferent en centres de
producció de planta de viver, i en segon terme en punts de
venda.

No és una plaga que evolucioni tan ràpidament sobre les
palmeres, de manera que dona més marge d'actuació davant la
detecció i per tant la mortaldat no és tan alarmant com el morrut
roig però sempre des de la Direcció General de Medi Rural
s'aconsella realitzar tractaments preventius per tal d'evitar el
danys que pot ocasionar a la palmera i disminuir així la seva
dinàmica poblacional.

Palma, 30 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7754/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes de
neteja. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quina empresa ha estat l’adjudicatària dels contractes de
neteja de la Conselleria de Presidència?

L'adjudicatària del contracte de neteja de la Conselleria de
Presidència ha estat l’empresa Klüh Linaer, SL.

Palma, 14 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 7760/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tancament dels
abocadors ilAlegals. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quines mesures ha impulsat o està impulsant la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per localitzar i
procedir al tancament dels abocadors ilAlegals a l'illa de
Mallorca?

A la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i
en concret al Servei de Residus no és té constància de
l'existència de cap abocador ilAlegal, entenent per abocador allò
que es defineix a l'article 2 K) del R.D. 1481/2001,de 27 de
desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant
dipòsit en abocador. En concret abocador és: 

"K. Vertedero: instalación de eliminación de residuos
mediante su depósito subterráneo o en la superficie, por
períodos de tiempo superiores a los recogidos en la párrafo
j) anterior. Se incluyen en este concepto las instalaciones
internas de eliminación de residuos, es decir, los vertederos
en que un productor elimina sus residuos en el lugar donde
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se producen. No se incluyen las instalaciones en las cuales
se descargan los residuos para su preparación con vistas
a su transporte posterior a otro lugar para su valorización,
tratamiento o eliminación."
Si el que vol la pregunta es referir-se als "abocaments

incontrolats" de residus, en primer lloc cal indicar quin és el
marc competencial de la potestat sancionadora dels residus.

Dins del marc competencial indicat a l'article 1 de la Llei
2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'ordenació del territori, s'estableix que entre
les competències d'ordenació, hi ha les relatives a l'elaboració
i l'aprovació dels instruments d'ordenació territorial
corresponents als Pla director sectorial de residus sòlids no
perillosos.

Per una altra banda cal dir que per la via del RD Llei
17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi
ambient, es modifica l'apartat 3 de l'article 49 de la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus, pel qual s'atribueix la
potestat sancionadora a les entitats locals (ajuntaments i consells
insulars) en els casos d'abandó, abocament o eliminació
incontrolada dels residus en el cas que la seva gestió
correspongui a les entitats locals, sempre en el marc
corresponent a l'article 12.5 de la Llei 22/2011, de residus i sols
contaminats.

Per tant, tal i com s'ha exposat, hi ha una part dels
abocaments incontrolats que corresponen als ajuntaments, quant
a la potestat sancionadora. El criteri pràctic establert és que els
residus de la construcció i la demolició procedent d'obres
menors, els residus domiciliaris i l'abandó de vehicles fora ús
corresponen als ajuntaments, mentre que la potestat
sancionadora per abocament de residus de la construcció
demolició procedents d'obra major, pneumàtics i perillosos
corresponen al Govern de les Illes Balears.

Per tant la tasca del Govern correspon:
• Inspecció de tots els abocaments, sigui quin sigui el tipus de

residu i la seva procedència.
• Instrucció dels expedients d'inspecció de residus procedents

de denuncies particulars, SEPRONA i Agents de Medi
Ambient.

• Instrucció dels expedients sancionadors en el marc de les
competències del Govern. Això implica que les denúncies
que no es gestionen des de la Direcció General de Medi
Natural, es trameten als ajuntaments corresponents.

• De la instrucció dels expedients sancionadors competència
del Govern, es procedeix de la següent forma:
• En els casos en què es pot identificar l'infractor, se'l

requereix perquè retiri els residus, netegi la zona
afectada, i els entregui a un gestor autoritzat. Aquestes
actuacions són revisades pel Servei d'Agents de Medi
Ambient o el SEPRONA segons la iniciació de la
denúncia. Si en el moment de resoldre l'expedient
sancionador no s'ha constatat la retirada dels residus,
aquesta obligació de retirada s'incorpora a la resolució,
a més de la sanció de multa que correspon, i s'informa a
l'administració denunciant (SEPRONA o Agents de
Medi Ambient).

• En els casos en que no es pot identificar l'infractor, es
requereix la retirada dels residus al propietari de la finca
on es troben els abocaments. En el cas de no atendre al
requeriment de retirada, es procedeix a incoar expedient
sancionador.

Com a dades quantitatives cal fer referència a la següent
taula:

Any Denúncies
presentades

Expedients
sancionadors
incoats

Expedients
sancionadors
resolts

2011 157 33 25

2012 64 32 3

En definitiva, la finalitat última és la retirada dels residus
que s'han abocat de forma incontrolada, per tal de preservar el
medi ambient.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 7825/12 i 7826/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relatives a
rendiments del treball i a rendiments d'activitats econòmiques
del treball del Sr. President. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre
de 2012).

Quines quanties ha percebut el Sr. President del Govern de
les Illes Balears durant els anys 2010 i 2011 com a rendiments
del treball, precisant-ne les fonts?

La quantia que percep el president del Govern de les Illes
Balears per a l’any 2012, en l’exercici del seu càrrec, és de
65.584,63i anuals, tal com estableix l’article 12 de la Llei
9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012 (BOIB
195 EXT., de 30 de desembre de 2011); i no ha experimentat
cap variació respecte de les retribucions corresponents a l’any
2011. Respecte de l’any 2010, el president del Govern de les
Illes Balears tenia estipulat un sou de 72.071,02i, tal com
estableix l’article 13 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2010(BOIB 189, de 29 de desembre de
2009).

Palma, 19 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7848/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(VIII). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants d'usuaris van emprar el metro durant el mes d'agost
de 2012?

37.472 viatgers.

Palma, 6 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 7849/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(IX). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants d'usuaris van emprar el metro durant el mes de
setembre de 2012?

87.758 viatgers.

Palma, 6 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 7850/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(X). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quina empresa s'encarrega de la neteja de les estacions de
metro?

Klüh Linaer España, SL és l'empresa adjudicatària del
procediment obert 5/11 "Serveis de neteja de les dependències,
instalAlacions i unitats tren de SFM".

Palma, 6 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 7851/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(XI). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Des de quan està adjudicat el contracte de neteja de les
instalAlacions de metro?

Data de formalització del contracte: 14-11-2011.

Palma, 6 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 7852/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(XII). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants d'usuaris van emprar el metro durant el mes de
setembre de 2011?

104.278 viatgers.

Palma, 6 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7853/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(XIII). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants d'usuaris van emprar el metro durant el mes
d'octubre de 2011?

166.068 viatgers.

Palma, 6 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7854/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(XIV). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants d'usuaris van emprar el metro durant el mes de
novembre de 2011?

158.580 viatgers.

Palma, 6 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7855/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(XV). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants d'usuaris van emprar el metro durant el mes de
desembre de 2011?

118.038 viatgers.

Palma, 6 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 8062/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Terra Santa.
(BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears fins ara en referència a la presentació d’establir un
parc temàtic a Mallorca sobre “Terra Santa”?

En relació amb el projecte per a l'establiment d'un parc
temàtic “Terra Santa” a l’illa de Mallorca, el Govern de les Illes
Balears no ha realitzat cap gestió en l'àmbit de les seves
competències atès que el projecte no ha tingut registre d'entrada.

Palma, 19 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 8127/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Llei de
turisme, 1. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Quina opinió li mereix al conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori que la Llei de turisme permeti dispenses en
matèria urbanística quan estan expressament prohibides per la
legislació bàsica estatal?

Cal puntualitzar, en primer lloc, que les dispenses en matèria
urbanística no estan expressament prohibides per la legislació
bàsica estatal. En aquest sentit, el Reial Decret Legislatiu 2/
2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
sòl, no preveu aquesta prohibició a cap dels seus preceptes.

En canvi, la norma estatal que sí estableix una prohibició
similar a la descrita a la pregunta és el Reial Decret 1346/ 1976,
de 9 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre règim
del sòl i ordenació urbana, concretament al seu article 57.3:
"seran nulas de pleno derecho las reservas de dispensación
que se contuvieren en los Planes u ordenanzas, así como las
que con independencia de ellos se concedieren".

No obstant això, els preceptes del RD 1346/1976 no tenen
la consideració de legislació bàsica i, a la nostra comunitat
autònoma, són aplicables tan sols amb caràcter supletori mentre
no hagi legislació al respecte.

En tot cas, l'objectiu de l'article 57.3 de la Llei del sòl de
1976 és evitar actuacions d'arbitrarietat contingudes als plans o
ordenances mitjançant les quals s'excepcioni l'aplicació d'una
norma a un cas concret.

Això no té res a veure amb el fet que una llei prevegi un
tractament excepcional o singular en aquells casos que,
justificadament, mereixen aquest tractament per procurar uns
efectes positius com ara, en el cas que ens ocupa, afavorir la
inversió per a una major competitivitat de la indústria turística
o incentivar la renovació i la desestacionalització del sector.

Per altra banda, cal afegir que les dispenses urbanístiques en
l'àmbit turístic no són una mesura estranya en el nostre dret
autonòmic recent. De fet, la Llei 4/ 2010, de 16 de juny, de
mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears,
va regular-ne en matèria turística. Per exemple, al seu article 17
es preveia, durant un termini de quatre anys i per tal d'incentivar
la millora d'establiments turístics, una dispensa excepcional de

determinats requisits turístics i urbanístics per a les edificacions
que s'hi acollissin.

Palma, 6 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 8492/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a Mesa
municipal de Turisme. (BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de
2012).

Quantes vegades s'ha reunit la mesa municipal de turisme?

La Llei 8/2012, de turisme de les Illes Balears, preveu
l'existència de la Mesa municipal de Turisme i a l'article 13.4
determina que reglamentàriament se n'establiran l'estructura, el
règim de funcionament, la composició i les funcions. El
reglament en desenvolupament de la llei, a través del qual es
donarà compliment al mandat de l'article 13.4 abans esmentat,
encara no s'ha aprovat.

Palma, 19 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 8493/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
comercialització turística d'habitatges. (BOPIB núm. 72, de 9
de novembre de 2012).

Quin ha estat el resultat de les campanyes destinades a
combatre la comercialització turística d'habitatges?

S'han aixecat 109 actes.

Palma, 22 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 9261/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
consorci de borsa de places (I). (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Ateses l'extensió i característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra a disposició dels
diputats i les diputades.
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Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 9262/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
consorci de borsa de places (II). (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quin és el pressupost d'ingressos i despeses del consorci
denominat "Borsa de places" per a l'any 2013?

El pressuposts del consorci de la Borsa de places per a l'any
2013 encara no ha estat aprovat.

Palma, 19 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre de la cambra a disposició dels senyors diputades i les
senyores diputades.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió dels escrits RGE núm. 10548/12 i 10551/12, dels

Grups Parlamentaris Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, respectivament, de solAlicitud de dictamen del
Consell Consultiu en relació amb el Projecte de llei RGE núm.
7585/12/12, pel qual se suspenen la vigència de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, i el seu funcionament. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de desembre de 2012, admet a tràmit els escrits esmentats i,
d'acord amb el previst per la Resolució de Presidència
reguladora de les solAlicituds de dictamen al Consell Consultiu
de les Illes Balears en relació amb les iniciatives legislatives,
acorda d'incloure'ls a l'ordre del dia d'una propera sessió
plenària, necessàriament abans del debat i la votació del
dictamen del projecte de llei esmentat a l'enunciat, publicat al
BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Pere Palau i Torres.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.

294/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 17 de desembre
de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 10546/12, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb els
articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i amb la
Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, accepta
que la interpelAlació esmentada, relativa a política general del
Govern en matèria lingüística (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012), sigui tramitada per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Pere Palau i Torres.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Substitucions a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de desembre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10554/12, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i resta
assabentada de les substitucions següents:

Comissió de Salut:
El Sr. Gabriel Martí i Ballester substitueix la Sra. Margalida

Durán i Cladera.

Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans:
La Sra. Antònia Vallés i Ramis substitueix la Sra. Margalida

Durán i Cladera.

Comissió d'Economia:
La Sra. Rosa Maria Bauzá i Colom substitueix la Sra.

Margalida Durán i Cladera.

Comissió de Control parlamentari de la Radiotelevisió de
les Illes Balears:

El Sr. Llorenç Galmés i Verger substitueix la Sra. Margalida
Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Pere Palau i Torres.
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Ordre de Publicació

B)
Renúncia al càrrec de secretària de la Comissió

d'Economia i al de presidenta de la Comissió de Control sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de desembre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10555/12, presentat per la diputada Sra. Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia al càrrec de secretària de la
Comissió d'Economia i al de presidenta de la Comissió de
Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Pere Palau i Torres.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 77, de 14 de desembre
de 2012.

-  Pàg. 3876 i 3879. Textos rebutjats, proposicions no de llei,
apartat E)
On diu: RGE núm. 69732/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 6972/12, ...

-  Pàg. 3871 i 3896. Respostes a preguntes, apartat AT)
On diu: RGE núm. 8755/12, 8751/12 i 8788/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8755/12, 8781/12 i 8788/12, ...
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